
21η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 18ης Δεκεμβρίου 2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

της 21ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας
την 18η Δεκεμβρίου 2013

Σήμερα, την 18η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε το
Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα του Ιστορικού
Δημαρχείου,  ύστερα από την 6893/13.12.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει  η νόμιμη απαρτία,  δεδομένου ότι  σε σύνολο 17 μελών
βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ                              

1. Πασπάτης Πέτρος                                                       1. Καλλιόπη Θεοδώρου
2. Μαρούλης Φίλιππος                                               2. Βρεττός Στέφανος 
3. Βελισσαροπούλου Ειρήνη                                 3. Λουρή-Αθανασοπούλου Άννα
4. Δεμένεγα Βασιλική                                              4. Ζουλός Νικόλαος
5. Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος                           5.  Λέπουρας Στυλιανός
6. Παούρης Δημήτριος                                                   6.  Λέανδρος Εμμανουήλ
7. Μωραϊτου–Πουλάκη Μαρία                             7. Δεμένεγας Εμμανουήλ

8. Ξυδοπούλου – Κορασίδη Μαρία                              8.  Βασιλάκης Στυλιανός                  
9. Ευαγγέλου Ιωάννης

 

                   
                                                                                                  (οι οποίοι δεν προσήλθαν,

                                                                                  αν και  προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται ο Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας, ενώ η Πρόεδρος
της  Δημοτικής  Κοινότητας  Κορησσίας,  κα  Γρυπάρη  Μαρία  και  η  Πρόεδρος  της
Τοπικής Κοινότητας Ιουλίδας, κα Βρέτταρου Άννα απουσιάζουν.

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος Μαριάννα Μωραΐτη για την
τήρηση των πρακτικών.
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21η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 18ης Δεκεμβρίου 2013

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
21ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18/12/2013

(ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6893/13.12.2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

1. Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ  (Καφετέρια)  του
Παπανικολάου Ιωάννη στην Ιουλίδα Κέας [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα
Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

2. Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφετέρια)  του Κόβα
Χρήστου  στην  Ιουλίδα  Κέας  [εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου]

3. Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ  –  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΛΗΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ  (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ  –
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) με το διακριτικό τίτλο «Yacht Club) του Καρατζαφέρη
Παύλου  στο  Βουρκάρι Κέας [εισηγήτρια:  Αντιδήμαρχος,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου]

4. Υποβολή  πρότασης  για  τη  δημιουργία  τομέα  γεωπονίας  στο  ΕΠΑ.Λ.
Κέας [εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

5. Ορθή  επανάληψη  απόφασης  154/2013  για  επιστροφή  αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών σε πολίτες [εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός
Βασιλάκης]

6. Υποβολή  πρότασης  για  ένταξη  στο  τοπικό  πρόγραμμα  προσέγγισης
Leader του  άξονα  4  του  Προγράμματος  «Αγροτική  Ανάπτυξη  της
Ελλάδας  2007  –  2013»  της  ομάδας  τοπικής  Δράσης  «Αναπτυξιακή
εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. των έργων «Αποκατάσταση & σηματοδότηση
περιηγητικών  διαδρομών  – μονοπατιών  νήσου Κέας» και  «Υλοποίηση
πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο:  «Τζιώτικη καθοικια: Ένα μοναδικό
δείγμα  παραδοσιακής  κυκλαδίτικης  αρχιτεκτονικής»  [εισηγήτρια:
Αντιδήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου]

7. Αποδοχή και κατανομής επιχορήγησης του Π.Δ.Ε. Σ.Α.Μ.Π. 067/3 για τη
«Μελέτη  οδού  Ιουλίδας  –  Καστριανής  –  Οτζιά  ν.  Κέας»  [εισηγητής:
Δήμαρχος, κ. Αντώνιος Δεμένεγας]

8. Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2013  Δήμου  Κέας
[εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Στυλιανός Βασιλάκης]
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21η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 18ης Δεκεμβρίου 2013

Θέμα  1ο:  Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφετέρια) του Παπανικολάου
Ιωάννη στην Ιουλίδα Κέας

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  στην  Αντιδήμαρχο,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  1ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση
ίδρυσης, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις  χρήσεις
γης,  την προστασία του φυσικού,  πολιτιστικού και  αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος,
την  προστασία  του  αιγιαλού  και  της  παραλίας,  των  δασικών  περιοχών,  των
αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις
εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και
από  τους  ειδικότερους  όρους  και  προϋποθέσεις,  που  τίθενται  στις  τοπικές
κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών. 

Σύμφωνα  με  την  εγκύκλιο  59  «Θεσμικές  αλλαγές  του  Προγράμματος
“Καλλικράτης”»  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης «Οι αρμοδιότητες που ρητά απονέμονται στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής» είναι: Ι) Η χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων
μετά  από  προέλεγχο  του  σχετικού  αιτήματος  του  ενδιαφερόμενου[…]  Σε  Δήμους
κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων, για τους οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωή, τις αρμοδιότητες ασκεί το οικείο δημοτικό συμβούλιο,
δεδομένου ότι είναι το όργανο που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας» (άρθρο 65 § 1
&3 Ν. 3852/2010).

Στην εγκύκλιο 51/66174/29.11.2006 ΥΠΕΣΔΔΑ επισημαίνεται ότι στα θέματα
αισθητικής,  φυσιογνωμίας  και  εν  γένει  λειτουργιών  της  πόλης  εξετάζεται,  για
κατάστημα που ανήκει στην κατηγορία του π.δ. 180/79, αν αυτό βρίσκεται πλησίον
σχολείου,  εκκλησίας,  νοσοκομείου  κλπ.  Επίσης,  κατά  τον  προέλεγχο  εξετάζονται
ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση του καταστήματος με κατοικίες.

Η  προέγκριση  ίδρυσης  συνίσταται  στη  δυνατότητα  ίδρυσης  από  τον
ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος,  ενώ η σχετική απόφαση λαμβάνεται
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Όπως  ορίζεται  στην  παρ.1  του  άρθρου  1  της  ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013  (ΦΕΚ  3106/09-12-2013  τεύχος  Β’) για  την
ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση- υπεύθυνη δήλωση στην
οποία δηλώνει τα στοιχεία του, τη διεύθυνση κατοικίας του και, εφόσον πρόκειται για
εταιρεία, την επωνυμία και την έδρα αυτής. Στην αίτηση - δήλωση επίσης, δηλώνεται
το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του
αντίστοιχου οικήματος  ή  ακινήτου το  είδος  του καταστήματος  και,  επισυνάπτεται
διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη
δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου,
στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι
ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των
στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών
χώρων,  (καταστημάτων,  βοηθητικών  χώρων  κ.λπ.)  δεν  απαγορεύει  τη  χρήση  του
χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.
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Σύμφωνα  επίσης  με  την  παρ.4  του  άρθρου  1  της  ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013  (ΦΕΚ  3106/09-12-2013  τεύχος  Β’),  δεν
απαιτείται  η  χορήγηση  προέγκρισης  από  τον  οικείο  Δήμο  για  την  ίδρυση
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον: 

α)  Από  την  κείμενη  νομοθεσία  προβλέπεται  ότι  η  άδεια  ίδρυσης  ή
εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιμενική Αρχή, Υπουργεία κ.τ.λ.), 

β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση
λειτουργικών αναγκών κτιρίων, (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) και 

γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί
εντός  άλλου  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος,  για  το  οποίο  έχει  ήδη
χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά, εάν η τασσόμενη από τις
οικείες διατάξεις προθεσμία για την έκδοση της παρέλθει άπρακτη.

Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να
προσκομίσει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
προβλέπονται  από  τις  οικείες  διατάξεις  για  το  κατάστημα  που  επιθυμεί  να
λειτουργήσει,  τα οποία θα του τα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία,  προκειμένου να
χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 

Στο Δήμο μας υποβλήθηκε η υπ’αριθμ. 6664/2-12-2013 αίτηση του Ιωάννη
Παπανικολάου,  με  την  οποία  ζητείται  η  χορήγηση  προέγκρισης  για  την  ίδρυση
καταστήματος ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφετέρια)  στην Ιουλίδα Κέας.
Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη δήλωση,
διάγραμμα της περιοχής. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, αφού λάβει υπόψη:
• το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006)
• την εγκ. 59/74896/30.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
• την εγκύκλιο 51/66174/29.11.2006 ΥΠΕΣΔΔΑ
• το άρθρο 1 της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 
• την ΥΔ Υ1γ/Γ.Π.οικ96967/8-10-2012
• την εγκύκλιο Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013
• την υπ’αριθμ. 6664/2-12-2013 αίτηση του Ιωάννη Παπανικολάου, με

την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος, μαζί με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά 

• Το γεγονός ότι α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση
του εν λόγω καταστήματος και β) δεν υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με την
προστασία του περιβάλλοντος  είτε  από την ισχύουσα νομοθεσία είτε  από τοπικές
κανονιστικές  αποφάσεις  γ) δεν  υπάρχουν  άλλοι  περιορισμοί  σχετικοί  με  την
απόσταση του καταστήματος  ή τη συστέγαση του με κατοικίες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
τις ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί  στον  Ιωάννη  Παπανικολάου προέγκριση  ίδρυσης  καταστήματος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφετέρια)  στη θέση Ιουλίδα Κέας.

 Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λει-
τουργίας του καταστήματος. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει όλα τα δικαιο-
λογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας εντός τριών μηνών από τη χο-
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ρήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες κατόπιν αί-
τησής του. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 197/2013
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Θέμα  2ο:  Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος ως ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφετέρια) του Κόβα Χρήστου
στην Ιουλίδα Κέας

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  2ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση
ίδρυσης, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις  χρήσεις
γης,  την προστασία του φυσικού,  πολιτιστικού και  αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος,
την  προστασία  του  αιγιαλού  και  της  παραλίας,  των  δασικών  περιοχών,  των
αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις
εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και
από  τους  ειδικότερους  όρους  και  προϋποθέσεις,  που  τίθενται  στις  τοπικές
κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών. 

Σύμφωνα  με  την  εγκύκλιο  59  «Θεσμικές  αλλαγές  του  Προγράμματος
“Καλλικράτης”»  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης «Οι αρμοδιότητες που ρητά απονέμονται στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής» είναι: Ι) Η χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων
μετά  από  προέλεγχο  του  σχετικού  αιτήματος  του  ενδιαφερόμενου[…]  Σε  Δήμους
κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων, για τους οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωή, τις αρμοδιότητες ασκεί το οικείο δημοτικό συμβούλιο,
δεδομένου ότι είναι το όργανο που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας» (άρθρο 65 § 1
&3 Ν. 3852/2010).

Στην εγκύκλιο 51/66174/29.11.2006 ΥΠΕΣΔΔΑ επισημαίνεται ότι στα θέματα
αισθητικής,  φυσιογνωμίας  και  εν  γένει  λειτουργιών  της  πόλης  εξετάζεται,  για
κατάστημα που ανήκει στην κατηγορία του π.δ. 180/79, αν αυτό βρίσκεται πλησίον
σχολείου,  εκκλησίας,  νοσοκομείου  κλπ.  Επίσης,  κατά  τον  προέλεγχο  εξετάζονται
ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση του καταστήματος με κατοικίες.

Η  προέγκριση  ίδρυσης  συνίσταται  στη  δυνατότητα  ίδρυσης  από  τον
ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος,  ενώ η σχετική απόφαση λαμβάνεται
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Όπως  ορίζεται  στην  παρ.1  του  άρθρου  1  της  ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013  (ΦΕΚ  3106/09-12-2013  τεύχος  Β’) για  την
ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση- υπεύθυνη δήλωση στην
οποία δηλώνει τα στοιχεία του, τη διεύθυνση κατοικίας του και, εφόσον πρόκειται για
εταιρεία, την επωνυμία και την έδρα αυτής. Στην αίτηση - δήλωση επίσης, δηλώνεται
το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του
αντίστοιχου οικήματος  ή  ακινήτου το  είδος  του καταστήματος  και,  επισυνάπτεται
διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη
δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου,
στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι
ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των
στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών
χώρων,  (καταστημάτων,  βοηθητικών  χώρων  κ.λπ.)  δεν  απαγορεύει  τη  χρήση  του
χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.

Σύμφωνα  επίσης  με  την  παρ.4  του  άρθρου  1  της  ΚΥΑ
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21η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 18ης Δεκεμβρίου 2013

ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013  (ΦΕΚ  3106/09-12-2013  τεύχος  Β’),  δεν
απαιτείται  η  χορήγηση  προέγκρισης  από  τον  οικείο  Δήμο  για  την  ίδρυση
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον: 

α)  Από  την  κείμενη  νομοθεσία  προβλέπεται  ότι  η  άδεια  ίδρυσης  ή
εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιμενική Αρχή, Υπουργεία κ.τ.λ.), 

β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση
λειτουργικών αναγκών κτιρίων, (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) και 

γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί
εντός  άλλου  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος,  για  το  οποίο  έχει  ήδη
χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά, εάν η τασσόμενη από τις
οικείες διατάξεις προθεσμία για την έκδοση της παρέλθει άπρακτη.

Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να
προσκομίσει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
προβλέπονται  από  τις  οικείες  διατάξεις  για  το  κατάστημα  που  επιθυμεί  να
λειτουργήσει,  τα οποία θα του τα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία,  προκειμένου να
χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 

Στο  Δήμο  μας  υποβλήθηκε  η  υπ’αριθμ.  6665/2-12-2013 αίτηση του  Κόβα
Χρήστου,  με  την  οποία  ζητείται  η  χορήγηση  προέγκρισης  για  την  ίδρυση
καταστήματος ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφετέρια)  στην Ιουλίδα Κέας.
Στην αίτηση επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη δήλωση,
διάγραμμα της περιοχής. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, αφού λάβει υπόψη:
• το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006)
• την εγκ. 59/74896/30.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
• την εγκύκλιο 51/66174/29.11.2006 ΥΠΕΣΔΔΑ
• το άρθρο 1 της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 
• την ΥΔ Υ1γ/Γ.Π.οικ96967/8-10-2012
• την εγκύκλιο Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013
• την  υπ’αριθμ.  6665/2-12-2013  αίτηση  του  Κόβα  Χρήστου,  με  την

οποία  ζητά  τη  χορήγηση  προέγκρισης  για  την  ίδρυση  καταστήματος,  μαζί  με  τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά 

• Το γεγονός ότι α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση
του εν λόγω καταστήματος και β) δεν υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με την
προστασία του περιβάλλοντος  είτε  από την ισχύουσα νομοθεσία είτε  από τοπικές
κανονιστικές  αποφάσεις  γ)  δεν  υπάρχουν  άλλοι  περιορισμοί  σχετικοί  με  την
απόσταση του καταστήματος  ή τη συστέγαση του με κατοικίες.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
τις ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί στον  Χρήστο Κόβα προέγκριση ίδρυσης καταστήματος  ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφετέρια)  στη θέση Ιουλίδα Κέας.

 Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λει-
τουργίας του καταστήματος. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει όλα τα δικαιο-
λογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας εντός τριών μηνών από τη χο-
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ρήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες κατόπιν αί-
τησής του. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 198/2013
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Θέμα  3ο:  Χορήγηση  προέγκρισης  ίδρυσης  καταστήματος  υγειονομικού
ενδιαφέροντος  ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ  -  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) με το
διακριτικό τίτλο «Yacht Club) του Καρατζαφέρη Παύλου στο Βουρκάρι Κέας

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  3ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006] όπως τροποποιήθηκε
με το άρθρο 22 παρ. 2 α του Ν. 3536/2007, πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται προέγκριση
ίδρυσης, μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου.

Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν τις  χρήσεις
γης,  την προστασία του φυσικού,  πολιτιστικού και  αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος,
την  προστασία  του  αιγιαλού  και  της  παραλίας,  των  δασικών  περιοχών,  των
αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις
εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και
από  τους  ειδικότερους  όρους  και  προϋποθέσεις,  που  τίθενται  στις  τοπικές
κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών. 

Σύμφωνα  με  την  εγκύκλιο  59  «Θεσμικές  αλλαγές  του  Προγράμματος
“Καλλικράτης”»  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Αποκέντρωσης  και  Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης «Οι αρμοδιότητες που ρητά απονέμονται στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής» είναι: Ι) Η χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων
μετά  από  προέλεγχο  του  σχετικού  αιτήματος  του  ενδιαφερόμενου[…]  Σε  Δήμους
κάτω των δέκα χιλιάδων κατοίκων, για τους οποίους δεν προβλέπεται συγκρότηση
Επιτροπής Ποιότητας Ζωή, τις αρμοδιότητες ασκεί το οικείο δημοτικό συμβούλιο,
δεδομένου ότι είναι το όργανο που έχει το τεκμήριο της αρμοδιότητας» (άρθρο 65 § 1
&3 Ν. 3852/2010).

Στην εγκύκλιο 51/66174/29.11.2006 ΥΠΕΣΔΔΑ επισημαίνεται ότι στα θέματα
αισθητικής,  φυσιογνωμίας  και  εν  γένει  λειτουργιών  της  πόλης  εξετάζεται,  για
κατάστημα που ανήκει στην κατηγορία του π.δ. 180/79, αν αυτό βρίσκεται πλησίον
σχολείου,  εκκλησίας,  νοσοκομείου  κλπ.  Επίσης,  κατά  τον  προέλεγχο  εξετάζονται
ζητήματα που αφορούν τη συστέγαση του καταστήματος με κατοικίες.

Η  προέγκριση  ίδρυσης  συνίσταται  στη  δυνατότητα  ίδρυσης  από  τον
ενδιαφερόμενο συγκεκριμένου καταστήματος,  ενώ η σχετική απόφαση λαμβάνεται
μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή της αίτησης.

Όπως  ορίζεται  στην  παρ.1  του  άρθρου  1  της  ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013  (ΦΕΚ  3106/09-12-2013  τεύχος  Β’) για  την
ανωτέρω προέγκριση ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση- υπεύθυνη δήλωση στην
οποία δηλώνει τα στοιχεία του, τη διεύθυνση κατοικίας του και, εφόσον πρόκειται για
εταιρεία, την επωνυμία και την έδρα αυτής. Στην αίτηση - δήλωση επίσης, δηλώνεται
το είδος του καταστήματος ή της επιχείρησης, περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του
αντίστοιχου οικήματος  ή  ακινήτου το  είδος  του καταστήματος  και,  επισυνάπτεται
διάγραμμα της περιοχής στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.

Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη
δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου,
στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι
ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των
στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών
χώρων,  (καταστημάτων,  βοηθητικών  χώρων  κ.λπ.)  δεν  απαγορεύει  τη  χρήση  του
χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.
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Σύμφωνα  επίσης  με  την  παρ.4  του  άρθρου  1  της  ΚΥΑ
ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013  (ΦΕΚ  3106/09-12-2013  τεύχος  Β’),  δεν
απαιτείται  η  χορήγηση  προέγκρισης  από  τον  οικείο  Δήμο  για  την  ίδρυση
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εφόσον: 

α)  Από  την  κείμενη  νομοθεσία  προβλέπεται  ότι  η  άδεια  ίδρυσης  ή
εγκατάστασης εκδίδεται από άλλη αρχή (Ε.Ο.Τ., Λιμενική Αρχή, Υπουργεία κ.τ.λ.), 

β) πρόκειται για δραστηριότητα που είναι συνυφασμένη με την εξυπηρέτηση
λειτουργικών αναγκών κτιρίων, (π.χ. κυλικεία εντός δημοσίων κτιρίων) και 

γ) πρόκειται για δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος που θα ασκηθεί
εντός  άλλου  καταστήματος  υγειονομικού  ενδιαφέροντος,  για  το  οποίο  έχει  ήδη
χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

Η προέγκριση λογίζεται ότι έχει χορηγηθεί σιωπηρά, εάν η τασσόμενη από τις
οικείες διατάξεις προθεσμία για την έκδοση της παρέλθει άπρακτη.

Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ίδρυσης, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να
προσκομίσει στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που
προβλέπονται  από  τις  οικείες  διατάξεις  για  το  κατάστημα  που  επιθυμεί  να
λειτουργήσει,  τα οποία θα του τα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία,  προκειμένου να
χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. 

Στο Δήμο μας υποβλήθηκε η υπ’αριθμ. 6884/12-12-2013 αίτηση του Παύλου
Καρατζαφέρη,  με  την  οποία  ζητείται  η  χορήγηση  προέγκρισης  για  την  ίδρυση
καταστήματος  ως  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Καφέ-Σνακ  Μπαρ)  με  τον  διακριτικό
τίτλο  «YACHT CLUB»  στο  Βουρκάρι  Κέας.  Στην  αίτηση  επισυνάπτονται  τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι υπεύθυνη δήλωση, διάγραμμα της περιοχής. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, αφού λάβει υπόψη:
• το άρθρο 80 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006)
• την εγκ. 59/74896/30.12.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ.
• την εγκύκλιο 51/66174/29.11.2006 ΥΠΕΣΔΔΑ
• το άρθρο 1 της ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 
• την ΥΔ Υ1γ/Γ.Π.οικ96967/8-10-2012
• την εγκύκλιο Υπ. Υγείας εγκ. 2/Υ1 γ/Γ. Π/οικ.4476/14.01.2013
• την υπ’αριθμ. 6884/12-12-2013 αίτηση του Παύλου Καρατζαφέρη, με

την οποία ζητά τη χορήγηση προέγκρισης για την ίδρυση καταστήματος, μαζί με τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά 

• Το γεγονός ότι α) οι χρήσεις γης της περιοχής επιτρέπουν την ίδρυση
του εν λόγω καταστήματος και β) δεν υπάρχουν περιορισμοί που σχετίζονται με την
προστασία του περιβάλλοντος  είτε  από την ισχύουσα νομοθεσία είτε  από τοπικές
κανονιστικές  αποφάσεις  γ) δεν  υπάρχουν  άλλοι  περιορισμοί  σχετικοί  με  την
απόσταση του καταστήματος  ή τη συστέγαση του με κατοικίες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
τις ανωτέρω διατάξεις και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Χορηγεί  στον  Παύλο  Καρατζαφέρη προέγκριση  ίδρυσης  καταστήματος
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΑΝΑΨΥΧΗΣ  -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΜΑΖΙΚΗΣ  ΕΣΤΙΑΣΗΣ  ΠΛΗ-
ΡΟΥΣ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ  (Καφέ-Σνακ  Μπαρ)  με  τον  διακριτικό  τίτλο «YACHT
CLUB» στο Βουρκάρι Κέας.
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 Η παρούσα απόφαση δεν συνιστά άδεια και δεν επιτρέπει την έναρξη λει-
τουργίας του καταστήματος. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να υποβάλλει όλα τα δικαιο-
λογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας εντός τριών μηνών από τη χο-
ρήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες κατόπιν αί-
τησής του. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 199/2013
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Θέμα 4ο: Υποβολή πρότασης για τη δημιουργία τομέα γεωπονίας στο ΕΠΑ.Λ.
Κέας

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  4ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι το υπ’ αριθμ. 10978/19.11.2013 έγγραφό της η Δ/νση Β’ θμιας Εκπ/σης
Κυκλάδων, καλείται το Δημοτικό μας Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει επί προτάσεων
για κάθε  είδους  σχολική  μεταβολή (ίδρυση,  προαγωγή,  συγχώνευση,  υποβιβασμό,
κατάργηση και μετατροπές), προκειμένου η γνωμοδότηση αυτή να διαβιβαστεί στη
Δ/νση  Διοικητικών  Υποθέσεων  Α’θμιας  &  Β΄θμιας  Εκπ/σης  του  Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. το αίτημα του ΕΠΑ.Λ. Κέας για ίδρυση Τομέα Γεωπονίας, 
2. τα με Α.Π. 449/02.02.2011 και 614/15.02.2013 αιτήματα του Δήμου Κέας,

καθώς και 
3. τις  αποφάσεις  30/2012  και  44/2013  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  την

ίδρυση του εν λόγω Τομέα
4. την  απόφαση  182/2013  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  την  ψήφιση

προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2014 του Δήμου Κέας 
5. την  με  Α.Π.  6827/10.12.2013  βεβαίωση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  του

Δήμου περί ύπαρξης πιστώσεων για τα λειτουργικά έξοδα της Ε.Σ.Ε. Β’ θμιας
Εκπ/σης και του υπό ίδρυση Τομέα Γεωπονίας του ΕΠΑ.Λ. Κέας

εισηγούμαστε  τη  θετική  γνωμοδότηση  του  Δημοτικού  μας  Συμβουλίου  για  τη
δημιουργία Τομέα Γεωπονίας στο ΕΠΑ.Λ. Κέας. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις
ανωτέρω  διατάξεις,  την με  Α.Π.  6827/10.12.2013  βεβαίωση  της  Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου περί ύπαρξης πιστώσεων για τα λειτουργικά έξοδα της Ε.Σ.Ε.
Β’ θμιας Εκπ/σης και του υπό ίδρυση Τομέα Γεωπονίας του ΕΠΑ.Λ. Κέας  και την
εισήγηση της Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Γνωμοδοτεί  θετικά  επί  της  δημιουργίας  Τομέα  Γεωπονίας  στο  ΕΠΑ.Λ.  Κέας,  οι
λειτουργικές δαπάνες του οποίου θα βαρύνουν το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαία
Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Κέας και θα καλύπτονται
από την επιχορήγηση από τους ΚΑΠ και την τακτική επιχορήγηση από το Δήμου
προς αυτή για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της εν λόγω Ε.Σ.Ε. ως αναφέρεται
στην επισυναπτόμενη βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 200/2013
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Θέμα  5ο:  Ορθή  επανάληψη  απόφασης  154/2013  για  επιστροφή  αχρεωστήτως
καταβληθέντων ποσών σε πολίτες
 

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ.  Αντώνιο Δεμένεγα,  ο
οποίος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’
αριθμ. 154/2013 απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τα κάτωθι
για τους πολίτες – οφειλέτες για τους οποίους διαπιστώθηκαν από το τμήμα Εσόδων
λανθασμένες χρεώσεις των τελών ύδρευσης, εσόδων από νεκροταφείο κ.λπ.:

1. Δεμένεγα  Ανδριανή,  (κωδικός  οφειλέτη  13088):  να γίνει  επιστροφή ποσού
13,02€ λόγω διπλοκατάθεσης.

2. Θέμελη  Νικολέτα,  (κωδικός  οφειλέτη  10683):  να  γίνει  επιστροφή  ποσού
13,02€ λόγω διπλοκατάθεσης.

3. Αυγοκλούρης  Εμμανουήλ  (κωδικός  οφειλέτη  9541):  να  γίνει  επιστροφή
ποσού 42,71€, διότι κατέθεσε στα ΕΛΤΑ δύο φορές το ποσό

4. Σαββίδης  Ιωάννης  (κωδικός  οφειλέτη  9877):  να  γίνει  επιστροφή  ποσού
208,44€, λόγω διπλοκατάθεσης

Επειδή  η  Οικονομική  Υπηρεσία  δεν  είχε  τότε  λάβει  Απόφαση  Ανάληψης
Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.) καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να επικαιροποιήσει την εν
λόγω απόφαση. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη  τις
διατάξεις  των  άρθρων  93  και  96  του  Δ.Κ.Κ.,Ν.3463/2006  (ΦΕΚ  Α΄114),  την
απόφαση 154/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου,  τον σχετικό  έλεγχο του τμήματος
εσόδων του Δήμου και την εισήγηση του Δημάρχου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τα κάτωθι για τους υπό αναφορά πολίτες – οφειλέτες:
1. Δεμένεγα Ανδριανή, (κωδικός οφειλέτη 13088):  να γίνει  επιστροφή

ποσού 13,02€ λόγω διπλοκατάθεσης.
2. Θέμελη Νικολέτα, (κωδικός οφειλέτη 10683): να γίνει επιστροφή πο-

σού 13,02€ λόγω διπλοκατάθεσης.
3. Αυγοκλούρης Εμμανουήλ (κωδικός οφειλέτη 9541): να γίνει επιστρο-

φή ποσού 42,71€, διότι κατέθεσε στα ΕΛΤΑ δύο φορές το ποσό
4. 4)  Σαββίδης Ιωάννης (κωδικός οφειλέτη 9877): να γίνει επιστροφή

ποσού 208,44€, λόγω διπλοκατάθεσης

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 201/2013
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Θέμα  6ο:  Υποβολή  πρότασης  για  ένταξη  στο  τοπικό  πρόγραμμα προσέγγισης
Leader του άξονα 4 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007
– 2013» της ομάδας τοπικής Δράσης «Αναπτυξιακή εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. των
έργων  «Αποκατάσταση  &  σηματοδότηση  περιηγητικών  διαδρομών  –
μονοπατιών  νήσου  Κέας»  και  διοργάνωση  πολιτιστικής  εκδήλωσης  με  τίτλο
«Τζιώτικη  καθοικιά:  Ένα  μοναδικό  δείγμα  παραδοσιακής  κυκλαδίτικης
αρχιτεκτονικής»

Ο  Πρόεδρος  του  ΔΣ  δίνει  το  λόγο  στην  Αντιδήμαρχο,  κα  Ειρήνη
Βελισσαροπούλου,  η  οποία  εισηγούμενη  το  6ο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
αναφέρει ότι oι ανωτέρω προτεινόμενες δράσεις αφορούν:

1. «Αποκατάσταση  & σηματοδότηση  περιηγητικών  διαδρομών  –  μονοπατιών
νήσου Κέας» και 

2. «Τζιώτικη  καθοικιά:  Ένα  μοναδικό  δείγμα  παραδοσιακής  κυκλαδίτικης
αρχιτεκτονικής»

Ακολούθως  αναλύονται  τα  έργα  που  θα  εκτελεστούν  στο  πλαίσιο  των
ανωτέρω πράξεων:

Το  έργο  «Αποκατάσταση  &  σηματοδότηση  περιηγητικών  διαδρομών  –
μονοπατιών νήσου Κέας» προτείνεται να ενταχθεί στη Δράση L 323-1 και αφορά σε
εργασίες ανάπλασης – αποκατάστασης και σηματοδότησης των κάτωθι αριθμημένων
και χαρτογραφημένων περιηγητικών διαδρομών – μονοπατιών της νήσου Κέας:

• ΔΙΑΔΡΟΜΗ 3 "ΑΡΙΣΤΑΙΟΣ": Ιουλίδα - Μεσαριά - Προφ. Ηλίας - Αστρά -
Ελληνικά - Αγ. Συμεών – Καρθαία

• ΔΙΑΔΡΟΜΗ 4  "ΔΡΥΣ":  Μονή Επισκοπής  -  Σωτήρα -  Περαμεριά  -  Τρία
Μαδερικα – Συκαμιά

• ΔΙΑΔΡΟΜΗ  5   "ΚΑΡΘΑΙΑ":  Κάτω  Μεριά  -  Καδοδούκα  -  Πηγή
Βαθυποτάμου

• ΔΙΑΔΡΟΜΗ 6: Σταυρουδάκι - Χαρτσιδιό - Πηγή Βαθυποτάμου – Καρθαία
• ΔΙΑΔΡΟΜΗ 7: Χαβουνά - Αγ. Ταξιάρχης - Πηγαδάκι - Καλησκιά – Καρθαία
• ΔΙΑΔΡΟΜΗ 8  "ΣΕΙΡΙΟΣ": Ελληνικά - Βρύσες - Αγ. Φίλιππος - Αγ. Συμεών
• ΔΙΑΔΡΟΜΗ 10 "ΥΔΡΟΥΣΑ": Βρύση Βενιαμίν - Αγ. Δημήτριος – Σπαθί

Για τη συντήρηση και ανάδειξη των μονοπατιών πρέπει να γίνουν οι ακόλουθες
εργασίες:
Α . Εργασίες σποραδικής αποκατάστασης λιθόστρωτων και λιθοδομών

Σε ορισμένα σημεία οι πέτρες των μονοπατιών έχουν φύγει από τις θέσεις τους, ή
τα όμβρια έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές. Σε άλλες θέσεις έχουν καταρρεύσει
οι τοίχοι αντιστήριξης από τη λιθοδομή. Οι εργασίες που θα γίνουν είναι οι τελείως
απαραίτητες,  ώστε  να  αποκατασταθούν  τα  τμήματα  εκείνα  των  μονοπατιών  που
έχουν  υποστεί  σοβαρές  ζημιές,  καθώς  και  οι  τοίχοι  που  έχουν  καταρρεύσει  και
παρεμποδίζουν τη διέλευση. 
Β. Συμπλήρωση σηματοδότησης - σήμανσης σε τμήματα των μονοπατιών.

Η  σηματοδότηση  των  μονοπατιών  θα  γίνει  με  δίχρωμα  μεταλλικά  σήματα
διαστάσεων 7 X 13 εκ.  (χρώματα κόκκινο - λευκό και αρίθμηση διαφορετική για
κάθε  διαδρομή )  σε επιλεγμένα  σταθερά σημεία  των μονοπατιών (βράχοι)  και  σε
ορατά για τους περιπατητές σημεία.
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Επιπλέον θα τοποθετηθούν ξύλινες πινακίδες προορισμού και οριοθέτηση κάθε
διαδρομής διαστάσεων 35 X 65 εκ. σε κρίσιμες διασταυρώσεις και στις αφετηρίες
των μονοπατιών.
 Γ. Συστήματα γενικής πληροφόρησης σε κομβικά σημεία.

Θα κατασκευασθούν πέντε (5) μεγάλοι πλαστικοποιημένοι χάρτες της Κέας, που
θα δείχνουν όλα τα μονοπάτια,  οι  οποίοι θα ενσωματωθούν σε ξύλινα πλαίσια με
στέγαστρο  και  βάσεις  και  θα  στηθούν  σε  αφετηρίες  και  κομβικά  σημεία  των
διαδρομών ως πληροφοριακοί χάρτες για όλο το δίκτυο μονοπατιών του νησιού ως
εξής:

Στην Κορησσία κοντά στο τουριστικό περίπτερο πληροφοριών .
Στην Ιουλίδα στην πλατεία της Πιάτσας.
Στα Ελληνικά έξω από το κτήριο του Ε.ΠΑ.Λ..
Στην πλατεία της Κάτω Μεριάς.
Στην παραλία του Οτζιά.

Δ. Ενέργειες προβολής, ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης
Για να μην περιοριστεί η χρήση των μονοπατιών μόνο από τους επισκέπτες που θα
βρεθούν  τυχαία  στις  κατά  τόπους  περιοχές,  είναι  απαραίτητη  η  ολοκλήρωση των
εργασιών ανάδειξης με την προβολή της ύπαρξής τους, σε συνδυασμό με τα βασικά
αξιοθέατα της κάθε περιοχής που καλύπτει, καθώς και των εργασιών που έχουν γίνει
σ'  αυτό.  Από τους  διάφορους  τρόπους  επίτευξης  αυτού  του  στόχου,  αναφέρονται
ενδεικτικά οι παρακάτω:

• 'Έκδοση ενημερωτικού εντύπου (φυλλάδιο), που θα διανέμεται από το Δήμο
και θεωρείται απαραίτητο σε κάθε περίπτωση.

• Ενημέρωση ταξιδιωτικών πρακτορείων και συλλόγων που ασχολούνται με τον
περιπατητικό τουρισμό.

• •Έκδοση δελτίων τύπου.
• Καταχώρηση  της  δράσης  και  του  σχετικού  ενημερωτικού  υλικού  στην

ιστοσελίδα του Δήμου στο διαδίκτυο (Internet).
Το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται στο ποσό των  90.000,00€

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. , ο οποίος θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου
Κέας, ενώ η εν λόγω δράση χρηματοδοτείται κατά ποσοστό 100% από το ανωτέρω
πρόγραμμα.

Συνοπτικά, η ανάπλαση των μονοπατιών αποσκοπεί στην αποκατάσταση των
διαδρομών  και  στην  ανάδειξή  τους,  με  στόχους  την  προστασία  τους  σαν
αναπόσπαστα στοιχεία του περιβάλλοντος και της παράδοσης και την διευκόλυνση
της χρήσης τους, τόσο για ψυχαγωγικούς (τουριστικούς) σκοπούς, όσο και για την
προσέγγιση στις αγροτικές περιοχές.

Γενικότερα,  η  ανάπλαση  των  μονοπατιών  εξυπηρετεί  πολλούς  άμεσους
στόχους, με απώτερες  ευεργετικές συνέπειες για την τοπική ανάπτυξη, όπως:

• Την  προώθηση  εναλλακτικών  μορφών  τουρισμού  με  διευρυμένη  χρονική
περίοδο, συμβάλλοντας στην οικονομική ζωή της περιοχής. Την προστασία
χαρακτηριστικών  στοιχείων  του  τοπίου  της  υπαίθρου,  αναδεικνύοντας  την
ομορφιά του στον επισκέπτη.

• Τη  διατήρηση  και  αναβίωση  παραδοσιακών  τεχνικών  συντήρησής  τους,
προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης.

• Την ευκολότερη πρόσβαση σε αγροτικές περιοχές, αναστέλλοντας έως έναν
βαθμό την εγκατάλειψή τους.

Αντίστοιχα, η υλοποίηση της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Τζιώτικη καθοικιά:
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Ένα μοναδικό δείγμα παραδοσιακής κυκλαδίτικης αρχιτεκτονικής»  προτείνεται
να ενταχθεί στη Δράση L 321-3 και σκοπό έχει την ανάδειξη του ιδιαίτερα πλούσιου
αρχιτεκτονικού αντικειμένου της Κέας, αυτού καθεαυτού και όχι σε σύγκριση με την
αρχιτεκτονική άλλων περιοχών. 

Η παραδοσιακή τζιώτικη καθοικιά και η εξέλιξή της στο χρόνο είναι άριστα
συνυφασμένη με την ιστορία, την οικονομία και την καθημερινότητα των κατοίκων
της Κέας και διαφοροποιείται από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με τις ανάγκες που
αυτή κάλυπτε. 

Η διαχρονική αποτύπωσή της και η ανάδειξη της ιστορίας της και όσων αυτή
συνεπάγεται, υλοποιείται στο πλαίσιο δράσεων για την προστασία του φυσικού και
οικιστικού  περιβάλλοντος  σε  συνδυασμό  με  την  ανάδειξη  και  αξιοποίηση  της
ιστορικής, αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Στο πλαίσιο της
εκδήλωσης  θα  παρουσιαστεί  φωτογραφικό  υλικό  χαρακτηριστικών  δειγμάτων
παραδοσιακής καθοικιάς στο πέρασμα το χρόνου, σχέδια αρχιτεκτονικής αποτύπωσης
αυτών ανά περιοχή και χρονική περίοδο, ενώ στο κοινό θα διανεμηθεί και σχετικό
πληροφοριακό υλικό (φυλλάδιο). 

Για την υλοποίηση της εκδήλωσης απαιτούνται οι κάτωθι δαπάνες:
1. Δαπάνες προβολής
Πρόκειται  για  δαπάνη  σχεδιασμού  και  παραγωγής  υλικού  δημοσιοποίησης  της
εκδήλωσης ( 16σέλιδο πληροφοριακό φυλλάδιο και αφίσα)
2. Δαπάνες διαμόρφωσης χώρου, εξοπλισμού και οπτικοακουστικών μέσων
Πρόκειται  για  δαπάνες  προμήθεια  κινητών  χωρισμάτων,  προμήθειας  ξύλινων
προθηκών,  αποκατάστασης & αντικατάσταση υφιστάμενου φωτισμού,  συντήρησης
και επιδιόρθωσης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, προμήθεια βιντεοπροβολέα, τριών
(3)  δυναμικών  μικροφώνων  φωνής,  δύο  (2)  μικροφώνων  θεάτρου  και  πέντε  (5)
γερανών μικροφώνων.

Το σύνολο του προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται στο ποσό των  11.553,60€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., ο οποίος θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου
Κέας, ενώ η εν λόγω δράση χρηματοδοτείται κατά ποσοστό 75% από το ανωτέρω
πρόγραμμα.

Η διοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης για τη διαχρονική φωτογραφική
αποτύπωση της παραδοσιακής καθοικιάς και την παρουσίαση αυτής μέσα στο χώρο
και  το χρόνο σκοπό έχει  την ανάδειξη και διατήρηση της τοπικής αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς, καθώς και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του νησιού. 

Η  επιτυχής  υλοποίηση  της  εκδήλωσης  θα  συνδράμει  στην  γνωριμία  των
νεότερων με την ιστορία και την παράδοση του τόπου τους και στην προσέλκυση
περισσότερων  επισκεπτών  στην αγροτική  ενδοχώρα του  νησιού,  καθιστώντας  την
πόλο έλξης και δίνοντας μία νέα διάσταση στον τουρισμό της Κέας. Στην προσπάθεια
αυτή  επιχειρείται  συνεχώς  η  διατήρηση  και  ανάδειξη  της  ενδοχώρας  της  ως
προορισμού  εναλλακτικών  τουριστικών  δραστηριοτήτων  και  η  αξιοποίηση  του
τουριστικού της δυναμικού ως βιώσιμη οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων της.

Στο  πλαίσιο  αυτό  εντάσσεται  και  η  παρούσα  πρόταση,  ως  προσπάθεια
διάσωσης,  ανάδειξης  και  αξιοποίησης  των  παραδοσιακών  αρχιτεκτονημάτων  της
Κέας, που βρίσκονται διάσπαρτα στο νησί.

Η  εκδήλωση  αναμένεται  να  έχει  επιμορφωτικό  χαρακτήρα  και  να
προσελκύσει,  πέραν  των  ντόπιων  και  των  τουριστών,  και  το  ενδιαφέρον
εξειδικευμένου κοινού, που έχει εκδηλώσει –τα τελευταία χρόνια- ενδιαφέρον για το
αρχιτεκτονικό κληροδότημα της Κέας.  

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την υποβολή ή
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μη,  εκ  μέρους  του  Δήμου  Κέας,  τεχνικών  δελτίων  –  προτάσεων  ένταξης  των
δράσεων:  «Αποκατάσταση  &  σηματοδότηση  περιηγητικών  διαδρομών  –
μονοπατιών  νήσου  Κέας»  και  διοργάνωση  πολιτιστικής  εκδήλωσης  με  τίτλο
«Τζιώτικη  καθοικιά:  Ένα  μοναδικό  δείγμα  παραδοσιακής  κυκλαδίτικης
αρχιτεκτονικής»» στο  στο τοπικό πρόγραμμα προσέγγισης Leader του άξονα 4 του
Προγράμματος  «Αγροτική  Ανάπτυξη  της  Ελλάδας  2007  –  2013»  της  ομάδας
τοπικής Δράσης «Αναπτυξιακή εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση της Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  υποβολή,  εκ  μέρους  του  Δήμου  Κέας,  τεχνικών  δελτίων  –
προτάσεων  ένταξης  των  δράσεων:  «Αποκατάσταση  &  σηματοδότηση
περιηγητικών  διαδρομών  –  μονοπατιών  νήσου  Κέας»  και  διοργάνωση
πολιτιστικής  εκδήλωσης  με  τίτλο «Τζιώτικη  καθοικιά:  Ένα  μοναδικό  δείγμα
παραδοσιακής  κυκλαδίτικης  αρχιτεκτονικής»»  στο  τοπικό  πρόγραμμα
προσέγγισης  Leader του άξονα 4 του Προγράμματος  «Αγροτική Ανάπτυξη της
Ελλάδας  2007  –  2013»  της  ομάδας  τοπικής  Δράσης  «Αναπτυξιακή  εταιρεία
Κυκλάδων Α.Ε.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 202/2013
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Θέμα 7ο: Αποδοχή και κατανομής επιχορήγησης του Π.Δ.Ε. Σ.Α.Μ.Π. 067/3 για
τη «Μελέτη οδού Ιουλίδας – Καστριανής – Οτζιά ν. Κέας»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο οποί-
ος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι με την υπ’ αριθμ.
1462/05.11.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΟΚΣΨ-Ω6Δ) απόφασή του, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του
Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου αποφάσισε τη χρηματοδότηση
τμήματος του 4ου λογαριασμού της μελέτης Σ.Α.Μ.Π. 067/3 «Μελέτη οδού Ιουλίδας –
Καστριανής – Οτζιά ν. Κέας».

Ο 4ος λογαριασμός της μελέτης ανέρχεται στα 24.242,29€, ενώ η εγκεκριμένη
πίστωση του έτους 2013 στο Π.Δ.Ε. ανέρχεται στο σύνολο του ποσού αυτού, ποσό το
οποίο  καλούμαστε  να  αποδεχθούμε  και  να  κατανείμουμε  στους  κάτωθι  κωδικούς
εσόδων και εξόδων,  αντίστοιχα του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2013 του
Δήμου μας:

ΕΣΟΔΟ για τη μελέτη Σ.Α.Μ.Π. 067/3 
«Μελέτη οδού Ιουλίδας – Καστριανής – Οτζιά ν. Κέας»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

1319.0005 Επιχ. από ΠΔΕ για τη Μελέτη Οδοποιίας 
Ιουλίδας - Καστριανής

24.242,29

ΣΥΝΟΛΟ 24.242,29

ΕΞΟΔΟ  για για τη μελέτη Σ.Α.Μ.Π. 067/3 
«Μελέτη οδού Ιουλίδας – Καστριανής – Οτζιά ν. Κέας»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ

30.7412.0004 Μελέτη Οδοποιίας Ιουλίδας - 
Καστριανής

24.242,29

ΣΥΝΟΛΟ 24.242,29

 
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις
του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006, την Σ.Α.ΜΠ. 067/3 και την εισήγηση του Δημάρ-
χου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται  χρηματοδότηση  τμήματος  του 4ου λογαριασμού της μελέτης  Σ.Α.Μ.Π.
067/3 «Μελέτη οδού Ιουλίδας – Καστριανής – Οτζιά ν. Κέας» από το Περιφερειακό
Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου και την κατανέμει στους εξής Κ.Α. εσόδου και
εξόδου του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013 του Δήμου Κέας:

ΕΣΟΔΟ για τη μελέτη Σ.Α.Μ.Π. 067/3 
«Μελέτη οδού Ιουλίδας – Καστριανής – Οτζιά ν. Κέας»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
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1319.0005 Επιχ. από ΠΔΕ για τη Μελέτη Οδοποιίας 
Ιουλίδας - Καστριανής

24.242,29

ΣΥΝΟΛΟ 24.242,29

ΕΞΟΔΟ  για τη μελέτη Σ.Α.Μ.Π. 067/3 
«Μελέτη οδού Ιουλίδας – Καστριανής – Οτζιά ν. Κέας»

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΧΙΚΗ
ΠΙΣΤΩΣΗ

30.7412.0004 Μελέτη Οδοποιίας Ιουλίδας - 
Καστριανής

24.242,29

ΣΥΝΟΛΟ 24.242,29

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 203/2013
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Θέμα 8ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Κέας

Ο Πρόεδρος του ΔΣ δίνει το λόγο στο Δήμαρχο, κ. Αντώνιο Δεμένεγα, ο οποί-
ος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι Ο προϋπολογισμός
του έτους 2013 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο στις 25/1/2013 με την υπ΄
αριθμ  26/2013  απόφασης,  είναι  απαραίτητο  να  αναμορφωθεί  προκειμένου  να
εντάξουμε στον προϋπολογισμό νέες δαπάνες, και να απεντάξουμε δαπάνες που δεν
θα πραγματοποιηθούν. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητη η αναμόρφωσή του, προ-
κειμένου  να συμπληρωθεί με  νέα στοιχεία που προέκυψαν μετά την ψήφισή του.
Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

Α. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Α1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ
1 20.6041 Τακτικές αποδοχές έκτακτου προσωπικού 1.000,00
2 20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπι-

κού
1.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.000,00 1.000,00

Από την αναμόρφωση των ανωτέρω ΚΑ  δεν επηρεάζεται  ο ισοσκελισμός εσόδων 
και εξόδων της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας.

Β. ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  (εκτός ανταποδοτικών)

Β1. ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΞΟΔΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

1 30.6051 Εργοδοτικές εισφορές μόνιμου προσωπι-
κού

500,00

2 30.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΙΔΑΧ 500,00
3 00.6623 Κινητή τηλεφωνία 800,00
4 00.6222 Τηλεφωνικά τέλη 800,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.300,00 1.300,00

Γ. ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΤΡΙΤΩΝ, ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑ-
ΤΩΝ ΚΑΙ  ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Γ1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 4
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

1 4214.0002 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 1.800,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.800,00

Γ2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 80
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

20



21η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέας, 18ης Δεκεμβρίου 2013

1 80.8261.0003 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 1.800,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.800,00

Σύμφωνα  με  τα  στοιχεία  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  του  έτους  2013  στις
13/12/2013, όπως προκύπτουν από τον Ταμιακό Απολογιστικό Πίνακα διαπιστώθηκε
η είσπραξη 1.800,00 € στον ΚΑΕ 4214.0002 επιπλέον του προϋπολογισμού και ως εκ
τούτου προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσης του ανωτέρω ΚΑ εσόδου με ισόποση ενίσχυση
του αντίστοιχου ΚΑ εξόδου.

Δ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Δ1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ

1 0619.0005 Επιχορήγηση από τους ΚΑΠ για την
υλοποίηση του προγράμματος «Βοή-

θεια στο σπίτι» 

2.959,28

2 1319.0005 Επιχορήγηση από το ΠΔΕ για την με-
λέτη οδοποιίας Ιουλίδας - Καστριανής

788,29

ΣΥΝΟΛΟ 3.747,57

Δ2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ

1 00.6718.0001 Απόδοση επιχορήγησης από τους
ΚΑΠ για την υλοποίηση του προ-
γράμματος «Βοήθεια στο σπίτι»

2.959,28

ΣΥΝΟΛΟ 2.959,28

 Με την ΥΑ 48107 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΒΛ12Ν-ΦΔΑ) αποδόθηκε
στον Δήμο Κέας το ποσό των 2.959,28 € που αφορά την υλοποίηση του προγράμμα-
τος «Βοήθεια στο σπίτι» για το Α΄ τρίμηνο του έτους 2013. Ως εκ τούτου προκύπτει η
ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και
των εξόδων.
Στον ΚΑ 1319.0005 είχε εγγραφεί  αρχικά βάσει της ΣΑΜΠ067/3 της ΠΝΑ ποσό
23.454,00  €.  Δεδομένου ότι  το νέο ποσό της  ΣΑΜΠ067/3  του έτους  2013 είναι
24.242,29 € χρήζει αναμόρφωσης μόνο ο ΚΑ εσόδου καθότι στον ΚΑ εξόδου έχει εγ-
γραφεί το σύνολο της δαπάνης ποσού 24.242,29 €.

Ε. ΔΩΡΕΕΣ

Ε1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

1 1411.0001 Έσοδα από δωρεές, κληρονομιές, κληρο-
δοσίες 

1.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.500,00
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Ε2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
α/α ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

1 70.6654.0001 Προμήθεια υλικών πυρόσβεσης 1.500,00
ΣΥΝΟΛΟ 1.500,00

Με την υπ΄αριθμ 60/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε αποδοχή δωρε-
άς ποσού 1.500,00 € από την Τράπεζα Πειραιώς υπέρ της προμήθειας εξοπλισμού για
το κλιμακίο εθελοντών πυροσβεστών Κέας.

ΣΤ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Κατά την διαδικασία της ανωτέρω αναμόρφωσης το αποθεματικό του Δήμου αυξήθη-
κε κατά 788,29€ που αντιστοιχεί στην χρηματοδότηση από το ΠΔΕ που είναι εγγε-
γραμμένη στον ΚΑ 1319.0005. 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την
υπ΄ αριθμ 26/2013 απόφασή του και την εισήγηση του Αντιδημάρχου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2013 του Δήμου 
Κέας ως αναφέρεται παραπάνω. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 204/2013
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Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα μέλη

Πασπάτης Πέτρος   Βελισσαροπούλου Ειρήνη

  Λουρή –Αθανασοπούλου Άννα

  Βασιλάκης Στυλιανός

  Μορφωνιός Ιωάννης-Δημήτριος

  Δεμένεγας Εμμανουήλ

  Δεμένεγα Βασιλική

  Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία

 Θεοδώρου Καλλιόπη

 Μαρούλης Φίλιππος

 Παούρης Δημήτριος

 Ευαγγέλου Ιωάννης

 Λέπουρας Στυλιανός

 Βρεττός Στέφανος

 Ζουλός Νικόλαος

Ξυδοπούλου – Κορασίδη Μαρία

Λέανδρος Εμμανουήλ


